Bor du i tillegg i Lofoten, er mellom 15 og 17 år,
og ønsker deg en spennende og fremtidsrettet jobb
tilknyttet fisk og sjømat? Da kan det hende at
akkurat DU er den vi har lyst til å gi

SJØMAT ER FREMTIDEN

BLI MED!
Det eneste vi krever er at du har en plan for
hvilken videregående utdanning du skal ta
for å komme nærmere målet ditt.
STIPENDET BESTÅR AV:
• Besøk ved Lofotprodukts fabrikk på Storeidøya
• Tilbud om egen fadder hos Lofotprodukt som kan
kontaktes underveis i utdanningen
• Mulighet for sommerjobb hos Lofotprodukt i løpet av studiet.
• Kr. 10.000,-* per bestått år med videregående utdanning etter at
søknaden er innvilget (inntil 3 år sammenhengende).
SEND OSS EN SØKNAD DA VEL! SØKNADSFRIST 20. APRIL.

Visste du at i tillegg til fiskere, oppdrettere, produksjonsarbeidere og
skippere, trenger sjømatnæringen også: regnskapsførere, økonomer,
transportører, kokker, matvitere, teknikere, markedsførere, selgere,
biologer, ingeniører, eksportører og mekanikere?

ELISE K. KUNTZE FRA REINE BLE LOFOTPRODUKTS

BLANT TI SØKERE TRAKK TOBIAS KRISTOFFERSEN (T.H.) FRA NORD-BORGE DET LENGSTE STRÅET OG BLE LOFOT-

FØRSTE STIPENDVINNER I 2013. Foto: Lofotprodukt.

PRODUKTS STIPENDIAT I 2014. HAN DRØMMER OM Å BLI KYSTSKIPPER. T.V. PROSJEKTLEDER KRISTEL PEDERSEN
OG ØKONOMISJEF JIM I. HAMMER. Foto: Lise Fagerbakk, Lofotposten.

GOD STREK. FOTO: KNUT BRY, INGAR NÆSS (BILDER I BUTIKK), INGVILL WARHOLM (STRANDBILDE SIDE 4) OG LOFOTPRODUKT. REKLAMEFILM STILLBILDER ER FRA TRYAPT.

SØKNAD
Send søknaden på e-post firmapost@lofoten.no
eller lever den til oss personlig. Les mer om Lofotprodukts stipend for videregående utdanning på
www.lofoten.no.
For å bli vurdert som Lofotprodukts stipendiat,
må du lage en søknad hvor du besvarer følgende:
• Hvilket forhold har du til fiskeri og sjømat?
• Hva syns du er spennende med fiskeriog sjømatnæringen?
• Hvilken type jobb ser du for deg om 10 år?
• Hvilke tanker har du om videre skolegang?
Søknaden merkes med navn, adresse, telefon,
e-postadresse, fødselsdato, samt kontaktinformasjon til dine foresatte.
SØKNADSFRIST: 20. APRIL
Lofotprodukts stipendiat offentliggjøres innen
utgangen av mai.**
* Stipendet utbetales mot fremvisning av vitnemål for
bestått studieår fra videregående skole. Gjelder skoleår
som avsluttes i søknadsåret eller påfølgende år, og
inntil 3 år sammenhengende.
** Lofotprodukt AS forbeholder seg retten til å unnlate
å dele ut utdanningsstipend dersom ingen søkere
oppfyller kriteriene som er satt.

LOFOTPRODUKT AS
Storeidøya, 8370 Leknes
Telefon: 76 08 70 00
E-post: firmapost@lofoten.no

